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Zarz1dzenie Nl|86/21
Bu rmistrza Gmi ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 19 maja 2021 roku

dotyczqce pzeprowadzenia konsultacji proiektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czenrionce-Leszcrynach
w sprawie przyjqcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu
grantowego pn.: ,,Zakup i montai utz4dzefi wykorzystujqcych odnawialne2r6dla
energii w Czerurionce-Leszczynach" ze Srodk6w Unii Europejskiej i budietu
pafstwa za po6rednictwem budietu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na zadanie polegajqce na instalacji odnawialnych ir6del energii ze Srodk6w
pochodzqcych z Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Slqskiego nalata2O14-2020,
w ramach osi priorytetowej lV Efektywno56 energetyczna, odnawialne ir6dla energii
igospodarka niskoemisyjna, Dzialania 4.1 Odnawialne 2r6dla energii, Poddzialania
4.1.3 Odnawialne ir6dla energii - konkurc, stanowiqcego zalqcznik do uchwaly
nr Xll/129/19 Rady Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach
z dnia 18 paidziernika 2019 r.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozAdzie gminnym
(t.j. Dz.U. z2020r,,poz.713zezm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i4 ustawy zdnia24 kwietnia 2003r.
o dziatalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., po2.1057),
w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaty Nr 1X138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 czeMca 2015r. w sprawie okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania
z radq dzialalno6ci pozytku publicznego i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaialnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz.Urz.
Woj. Slqskiego 22015r., po2.3888)
zarzqdzam, co nastgpuje

:

s1
Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjqcia zmian do regulaminu
udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: ,,Zakup i monta2 uzqdzefr
wykorzystujqcych odnawialne 2r6dla energii w Czerwionce-Leszczynach"
ze Srodk6w Unii Europejskiej i bud2etu pafistwa za poSrednictwem bud2etu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zadanie polegajqce na instalacji odnawialnych
2r6det energii ze 6rodk6w pochodzqcych z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
SQskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej lV Efektywno6d
energetyczna, odnawialne 2r6dla energii i gospodarka niskoemisyjna, Dzialania 4.1
Odnawialne Zr6dla energii, Poddziatania 4.1 .3 Odnawialne 2r6dla energii - konkurs,
stanowiqcego zalqcznik do uchwaly nr Xlll129l19 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 18 pa2dziernika 2019 r..
2. Ustalid termin pzeprowadzenia konsultacji od 20 do 26 maja 2021r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozarzqdowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
1.

o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 22020r., poz. 1057).
4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mozna zglasza6:

1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpfywu do Uzqdu

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny),
2) pocztqelektronicznq na adres email: zko.os@czerwionka-leszczvnv.pl,
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 3243 11 760
5. W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum trzy organizacje pozarzqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.22020 r. poz. '1057),
konsultacje mogq mie6 formq bezpoSredniego, otwartego spotkania dotyczqcego
przedmiotowej tematyki.
6. Udzielanie wyja6nieri oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika lAfdzialu Zarzqdzania Kryzysowego
i Ochrony Srodowiska.

s2
1.

2.

Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.
Niepzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjQ pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rel mowa w $ 1 ust.1.

s3
1.

Sprawozdanie

z pzeprowadzonych

konsultacji zostanie przedstawione Radzie

Miejskiej.
2. Do sprawozdania,

o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zatEczy wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzgdu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4
hfikonanie Zarz4dzenia powiezam Naczelnikowi VvVdziatu Zarzqdzania

i

Ochrony

Srodowiska.

s5
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

szczyny
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Proiekt
z dnia 19 tJj.ajazozl t.
Zatwierdzot;y pvEz

UCHWATA NR ...
RADY i'IEJSKIEJ W CZERWONCE.LESZCZYNACH

z dnia 28 maia 2021

t.

w sprawie prryjQcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.
,,Zakup i monta, uzQdz66 wykorrystuiqcych odnawialne ir6dla energii w CzerwionceLeszczynach" ze Srodk6w Unii Europojskiej i budietu paristwa za po6rednictwem budietu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zadanie polegajqce na instalacji odnawialnych tr6del energii ze
Srodk6w pochodzqcych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyinego Wojew6dztwa Slqskiego na lala 2014-2020, w ramach osi
priorytetowej lV Efektywno66 energotyczna, odnawialne ,r6dla 6n6rgii i gospodarka
niskoemisyjna, Dzialania 4.'l Odnawialne tr6dla energii, Poddzialania 4.1.3 Odnawialne ir6dla
energii - konkurs, stanowiqcego zalqcznik do uchwaly nr XIU'129/19 Rady Mieisklej w CzerwionceLeszczynach z dnia 18 paidziernika 2019r. w sprawie prryjecia regulaminu udzielania dotacji
celowej proiektu grantowego pn. ,,Zakup i montai urzqdzeh wykorrystujqcych odnawialne ir6dla
energii w Czenvionce-Leszcrynach" ze Srodk6w Unii Europeiskiej i bud2etu paistwa za
pogrednictwem budietu Gminy i iiiasta Czelvionka-Leszcryny na zadanie polegaiqce na
instalacji odnawialnych ir6del energii ze 6rodk6w pochodzQcych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyinego Wojew6dztwa Sleskiego
na lala 2014-2020, w ramach osi priorytetowej lV Efektywnosc energetyczna, odnawialne ir6dla
energii i gospodarka nisko€misyjna, Dzialania 4.'t Odnawialne lr6dla energii! Poddzialania 4.1.3
Odnawialne tr6dla energii- konkurs (Dz. Uz. Woi. S1.2019, poz.7083).

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t..i.
Oz.U.22020t., poz.713ze zm.) w zwiqzku zart.400a ust.1 pkt21 oraz art.403 ust.2, 4i5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.),
Rada Miejska w Czetxrionce-Leszcrynach

uchwala, co nastepuje:

W

s1.
regulaminie udzielania dotacji w projekcie grantowym pn. ,Zakup imonta2 uzqdzeh

wykozystujqcych odnawialne 2r6dla energii w Czerwionce-Leszczynach' stanowiacym zalqcznik do
uchwaty nr Xlll'129119 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 pa2dziemika 2019r.
w sprawie pzyjecia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn. ,,Zakup i montaz
wzqdzeh wykozystujqcych odnawialne 2r6dla energii w Czenvionce-Leszuynach" ze 6rodk6w Unii
Europeiskiej ibud2etu paistwa za posrednictwem bud2etu Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny na
zadanie polegajqce na instalacji odnawialnych 2r6del energii ze Srodk6w pochodzqcych z Europejskiego
Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slqskiego na lala 2014-2020, w ramach
osi prioMetowej lV Efektywnosc energetyczna, odnawialne 2r6dla energii igospodarka niskoemisyjna,
Dzialania 4.1 Odnawialne Zr6dla energii, Poddzialania 4.1.3 Odnawialne 2r6dla energii - konkurs, (Dz.
Uz. Woj. Sl. 2019, po2.7083) wprowadza sie nastepujqce zmiany:

Funduszu

1) w S 4 ust. 16

Rozwoju

otzymuje bzmienie:

'16.

W terminie do 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy o powiezenie grantu Grantobiorca powinien
tozpoczao inwestyc,Q i zakoficzye jq w terminie do 12 miesiecy od dnia je., zawarcia, jednak nie p62niej
niz do dnia 15 listopada 2021r. Pzez rozpoeqcie inwestycji rozumie siq dokonanie rozeznania rynku.
2) ) Paragraf S 12 otrzymuje brzmienie:
,S 12. Pzetwarzanie danych osobowych w Projekcie

ld: gACB875C-9F4O-458A-8835-0C889C138457. Proield
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1

Szczegolowe informacje dotyczece pzetwarzania danych osobowych przez Gmine
i Miasto Czen/ionka-Leszczyny.
1. Administratorem danych osobowych Grantobiorcy ,est Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
lstnieje mo2liwos6 kontaktu w nastQpujqcy spos6b:

- listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czenrvionka-Leszczyny,
- telefonicznie: 32 429

5911,(ax:32 431 17 60 lub osobi6cie w godzinach pracy tj.

poniedziatek od 7.30 do 17.00, Morek, Sroda iczwartek od 7.30 do 15.30,
piatek 7.30 do 14.00
- e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl
2. Kontakt do lnspeklora Ochrony Danych jest nastepujqcy:
- e-mail: iod@czeMionka-leszczyny.pl

22,6U 441 226.
3. Gmina iMiasto Czerwionka-Leszczyny bQdzie pzetwazae dane osobowe Grantobiorcy
w celu realizacji Grantu na zakup ibudowe lub pzebudowe instalacji OZE w budynkach
mieszkalnych lub niemieszkalnych znajdujqcych sig na terenie Gminy wytqcznie dla potzeb
- tel. 32 429 59

realizacji

ProjeKu
w zakresie niezbgdnym do jego prawidlowei realizacji na ka2dym etapie realizacji Projektu zar6wno
pzez Grantodawce, jak r6wniez lOKlZ. Dane bedq pzetwarzane na podstawie:

- pzetwazanie jest niezb?dne do wykonania umowy, kt6rej stronq ,est
osoba, K6rei dane dotyczq, lub do podjQcia dzialan na 2adanie osoby, kt6rej dane dotycze, przed
zawarciem umowy;

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO

-

art.6 ust. 1 lit. c RODO - pzetwarzanie jest niezbQdne do wypetnienia obowiqzku prawnego
ciezqcego na administratoze:

- oraz w pzypadku danych podawanych dobrowolnie

na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO osoba, kt6rej dane dotyczq wyrazila zgode na przetwazanie swoich danych osobowych
w jednym lub wiekszej liczbie okreslonych cel6w.

4. Na podstawie danych osobowych Grantobiorcy nie dokonuje sie profilowania, czyli
automatycznej oceny niekt6rych czynnik6w osobowych dotyczqcych Grantobiorcy.
5. Gmina i Miasto Czemionka-Leszczyny bedzie przechowywaC dane Grantobiorcy zgodnie
z Jednolitym Rzeczowym \^rykazem AK stanowiacym Zalqenik do Rozpozqdzenie Prezesa Rady
Ministr6w zdnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych zeczowych
wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacii izakresu dzialania archiw6w zakladowych (Dz.U.
22011 nr 14po2.67 2p62fi. zm.), zapisami ustawowymi lub w przypadku wyra2enia zgody do
czasu wycofania pzez Grantobiorce zgody na przetwazanie danych osobowych.
6. Odbiorcami danych osobowych Grantobiorcy bedq wylAcznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie pzepis6w prawa.
7. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny nie bedzie przekazywa| danych osobowych
Grantobiorcy poza Europeiski Obszar Gospodarczy za wyjqtkiem dokumenl6w wynika.iqcych
z zapis6w ustawowych.

8. Grantobiorcy pzysfugujq nast?pujqce prawa zwiqzane z pzetwazaniem danych osobowych:
- prawo do wycofania zgody (w przypadku wyra2enia zgody),
- prawo dostepu do danych osobowych Grantobiorcy,
- prawo zqdania sprostowania danych osobowych Grantobiorcy,
- prawo zqdania usuniecia danych osobowych Grantobiorcy (w pzypadku wyrazenia zgody),
- prawo do przenoszenia danych osobowych Granlobiorcy, ti. prawo otrzymania od nas Twoich

danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie u2ywanym formacie informatycznym
nadajqcym siQ do odczytu maszynowego. Mozna przeslac te dane innemu administratorowi
danych lub zazeda|, aby Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny pzeslala dane Grantobiorcy do
innego administratora. Jednak2e zostanie zrobione to tylko, jeSli takie przeslanie jest technicznie
mozliwe.

ld: gACB875C-9F4D-458A-8835-0C8BgCl 38457. POekt

Strona 2

Aby skozystaC

z powy2szych praw, skontaktuj siQ z Gminq iMiastem Czerwionka-

Leszczyny (dane w ustepie 'l ).
9. W przypadku przetwazania danych osobowych Granlobiorcy na podstawie zgody
Grantobiorca posiada prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Vvycofanie zgody nie ma wplywu
na zgodnosc z prawem pzetwazania, kt6rego dokonano na podstawie zgody Grantobiorcy przed
jej wycofaniem. Zgode mo2na wycofa6 popzez kontaK z Gmina i Miastem Czenrrrionka-Leszczyny
na dane wskazane w pkl 1.
'10.

Grantobiorcy pzysluguje takze prawo wniesienia skargi

do organu nadzorczego

zajmujqcego sie ochrone danych osobowych, K6rym iest Uzqd Ochrony Danych Osobowych
z siedzibq przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.';

3) Po S 12 dodaje sie S 13 w bzmieniu:
"S

13. Nab6r dodatkowy

1. Przewiduje siQ nab6r dodatkowy w celu stwozenia listy rezerwowej na zasadach tozsamych
z zasadami okre6lonymi w ninieiszym Regulaminie dla naboru podstawowego.

2. Do naboru dodatkowego majq zastosowanie postanowienia regulaminu, z zastrzezeniem
poni2szych zasad:

1)Nab6r dodatkowy uzupelni list? rezeMowq. Dotyczy mo2liwosci uzyskania dofinansowania do
instalacji pomp ciepla c.o. - c.w.u. Wnioski zlozone w naboze dodatkowym zostanq poddane
losowaniu celem ustalenia pozyc.li na liscie rezerwowej;
2) Umowy o powierzenie grantu bedq zawierane z wnioskodawcami, kt6rych wnioski zajety na

liscie rezerwowe, pozycjq od nr

1 narastajaco,

kt6rzy zostali zakwalifikowani do udzialu

w projekcie. t qczna ilosC zawieranych um6w bedzie zalezna od wysokosci dostepnych grodk6w:

3) Mieszkaicy, K6zy chcq wziq6 udzial w Projekcie sq zobowiqzani w terminie od dnia 28 czerwca
2021 r. do dnia 30 lipca 2021 t. zlo2yC wniosek wraz z o6wiadczeniami wg wzoru okreslonego
w zalqczniku nr 1a, dokument potwierdzajqcy prawo wlasno$ci budynku wskazanego we

wniosku oraz w pzypadku wsp6lwlasno6ci zgodQ pozostalych wsp6lwlaScicieli na udzial
okreslonego
wg
wzoru
w Projekcie
w zalqczniku N 3a- ,tilraz z uproszczonym audytem sporzqdzonym zgodnie z zasadami
okre6lonymi
w zahczniku nr 2;

4) Procedura wylaniania Grantobiorc6w:
a)

wytonienie Wnioskodawcow w celu stworzenia

mievkanc6w,
w terminie okreslonym
pozycjonowania

w ust.

2,

listy rezerwowej nastepi

spoSr6d

kt6rzy

pK 3 zlo2yli kompletnq dokumentacjQ. Proces
zlozonych

w ramach naboru dodatkowego wniosk6w nastqpi w drodze publicznego losowania;
b)

termin losowania zostanie podany na stronie inlemetowej www.czerwionka-leszczyny.pl
w zakladce Aktualnosci, Odnawialne 2r6dla energii oraz w Biuletynie lnformacii Publicznej
Uzqdu Gminy i Miasta Czen/vionka-Leszczyny:

c) losowanie bQdzie nagrywane i transmitowane w czasie rzeczryistym w serwisie intemetowym
Youtube na kanale Gmina i Miasto CzeMionka-Leszczyny;
d) w proceduze losowania wezma udzial wylqcznie czlonkowie komisji;
e) w trakcie procedury losowania i ogtaszania wynik6w, komisja bQdzie postugiwala sie imionami

i

nazwiskami wnioskodawc6w oraz numerami wniosk6w nadanymi podczas re.iestracji

wniosk6w
w projekcie w ramach naboru uzupelniaiQcego;

o udzial

f) na potrzeby losowania przygotowana zostanie urna, w kt6rej pzed losowaniem umieszczone
zostanq losy w postaci pask6w papieru zawierajqce imie inazwisko wnioskodawcy oraz
nadany numer wniosku;
g) losowanie nastqpi popzez wyciqgniQcie wszystkich los6w z urny;
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h)w pzypadku rezygnacii Wnioskodawcy

z udzialu w pro.,ekcie lub braku spelnienia przez
Wnioskodawce warunk6w naboru, wtym wystepienia brak6w formalnych jego mieisce na
Wnioskodawca
z listy rezeMowei, K6rego pozycja na liscie.iest nastQpna w kolejnosci;

liscie

zajmuie

i)w przypadku wniosku, podczas analizy kt6rego stwierdzi sie wystqpienie brak6w formalnych,
wniosek taki zostanie odrzucony. Nie dopuszcza si? mozliwosci uzupelnienia brak6w
formalnych w zlo2onym wniosku;
i) lista inwestycji zakwalifikowanych do udzialu w proiekcie bqdzie aktualizowana na stronie
intemetowej www.czeMionka-leszczyny.pl w zakladce Odnawialne ,r6dla energii;
k) w naborze dodatkowym wyklucza sie budynki bgdqce w trakcie budowy oraz budynki, kt6rych

dach iest pokryty azbestem;

l)w

naborze dodatkowym wyklucza siQ udzial os6b, kt6re w ramach projektu pn. "Zakup
i montaz urzedzei wykozystujecych odnawialne 2r6dla energii w CzeMionce-Leszeynach"

zawarly umow? o powierzenie grantu i ztealizowaly zadanie dotyczace instalacji solamych lub
pomp ciepla c.w.u. oraz c.o. i c.w.u., bqd, se w trakcae ich realizacji;
3.

Okresla siq wzory zalqcznik6w stanowiqce odpowiednio zatqczniki

do

regulaminu,

obowiqzujqce podczas naboru dodatkowego:
1a) VVz6r wniosku zawieraiAcy oswiadczenia wskazane w Regulaminie;

2) \,Vytyczne dla uproszczonego audytu;
3a) VVz6r zgody wsp6lwlasciciela na udzial w Proiekcie;

4a) \,/26r zapytania ofertowego;
5) Minimalne parametry dla instalacii OZE;
6) Vv26r prolokolu odbioru instalacji OZE;
7) W26r wniosku o rozliczenie grantu;
8) Vv26r ankiety skladanej przez Grantobiorce w okresie trwalosci.".

s2.
Vvykonanie uchwaty powieea sie Burmistrzowi Gminy i Miasta CzeMionka

-

Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie

'14

dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Woiew6dztwa

Slqskiego.
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Zallcznik nr la

WNIOSEK
ouDztALw PRoIEKCTE
1.

Dane lTnioskodavrcv:

nazwisko:
Adtes zamieszl<arlia:.....

.......;

Imie i
Setia

...........;

i nr dourodu osobistego:

ptzezi
PESEL:
Adres e-mail

.......;
.........;
.........;

wydany

.; nr telefonu:

......

Dane budvnku:
Budynek mieszkdny:

Adrcs:

.......;

Podstavra prawna dysponowania:

.........

............;

Dane wszystkich wsp6lwla6cicieli:

Powierzchnia

uZ)tkowa

Pokrycie dachu azbestem:

TAK/NIE*;

Budynek zostaL oddany do u21tku:

.....
Rodzai dachu:

.......;

TAK/ NIE*.

Budynek iest objqty ochton4 konserratora zabytk6w:

3.

..........;

..... i calkowita

TAK/NIE*.

[n5talecie Odnawialnvch 2r6del Enersii:

Rodzaj instalacii

o

kt6r4 wnioskuje na podstawie ninieiszego wniosku

ob j gtych dofinansowaniem

i

zakres prac

:

Rodzai instalacii

Zalrup instdacii

Zal<up i montai
instdacii

Powietrzna pompa ciepla do c.w.u i c.o.

Miejsce monta2u instalacji:
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Dzialalno66 sosoodarcza:

a.
b.

Czy w budynku jest zareiestrowana dzialalno66 gospodarcza:

TAK/ NIEt

Na pouzeby zarejestrowanei w budynku dzialalnodci gospodarczei nie s4 rozhczane
media (energia elektryczna, ciepla woda) na cele prowadzenia tei dzialalno6ci: TAK/

NIE/NIE DOTYCZY*

c.
d.

Czy w budynku iest prowadzona dzia\dno56 gospodarcza:

TAK/ NIE*

Na potrzeby prowadzooej w budynku dzialalnodci gospodarczei zamontowany zostal
osobny licznik (podticznik), umoZliwiajacy dokladne tozdzielenie medi6w (energri
elekrycznej, cieplej wody) na cele socjalno
gospodatczej:

-

b1'towe

i

cele prowadzonej dzialalno6ci

TAK/ NIE/NIE DOTYCZY*

OSwiadczenia:

a. Jestem

dwiadomy odpowiedzialnodci karnej wynikajacej z Kodeksu Kamego (art.297

KI9

ci1zqcei n osobie, kt6ra przedklada podrobiony, przerobiony,
podwiadczaiacy nieptawdq albo niezetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
o6wiadczenie dotycz1ce okolicznoSci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia
finansowego przyznzwrrnego na podstawie proiektu prowadzonego przez Grrung
i Miasto Czervionka -Leszczyny.

par.1

b.

Zapoznalem siE z Regulaminem udzielania dofinansowania w postaci refundac[
koszt6w poniesionych na zakup i montai pomp ciepla do c.o i c.w.u..,na terenie

Gminy

i

Miasta Czelwionka - Leszczyny w ramach proiektu dofinansowanego ze
Srodk6w RPO rJfSL 2014-20, dzialznta 4.1.3, formula grantowa i zobowi4zufg sig do
respektowania jego postanowieri.

c.

W budynku mieszkalny'm wskazanym w pkt 2 niniejszego wniosku prowadzone

iest

t1,lko iedno gospodarst'wo domowe/prowadzone iest wiqcef ni2 iedno gospodarstwo
domowe ika2de z gospodarstw posiada prawnie wydzielony odrgbny lokal*.
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Nie iestem zgodnie z an. 207 ust 4 ustawy z dria 27 sieryna 2009 r. o finansach
publicznych wykluczony z mo2liwodci ubiegania sig o dofinansowanie

z

udzialem

Srodk6w europejskich.

e. Na &ieri skladania

wniosku nie posiadam/posiadam* iakichkolwiek zaleglych
zobotiqzai finansowych wobec Gminy i Miasta Czetwionka-I*szczyny z ry,tulu
nale2noSci cl.udlnoptawnych, podatkowych otaz z tytulu oplaty za gospodatowanie
odpadami komunalnl'mi

f.

Gwarantujg

w

odniesieniu

do

budynk6w wskazanych

w pkt 2

spelnienie

podstawowych wymagari dotycz4cych obiekt6w budowlanych, konstrukcii oraz ich
wytrzymalodci na obci42enia zgodnie z Ustaw4 z dnta 7 ltpcz 1994 r. Prawo
budowlane (t. i. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

g.

Budynekwskazanyw pkt 2 zostaloddany do u2pku.

h.

Enetgia produkowan^ pnez instalacjg odnawialnego ir6dla energii

bgdzie

wykorzystywana wyl4cznte na potrzeby prowadzonego przeze mnie gospodarstwa
domowego.

Posiadam uprawnienia instalatora instalacji

OZE o specjalno6ci

pot'urierdzone aktualnym certyfikatem wydanym przezUruqd Dozoru Technicznego.
(doAry wnioskodapaia knitg wnioskula o dofinansowattie na rykup irstakgi

i

rybowiaryrja sig

do

j{

san o d{c In ego qamo nto waria)
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Rtecpospotrta

Wyn2am zgodE na przentr^rzanie, publikacje, wykorzystywanie swoich danych
osobowl,gh oraz tizeranku w celach zti4zanych z projektem pn.: ,,Zakup i nontai
w CTgrwionce-Lcsry4tnach" zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a og6lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z drua
27 kwietnia 2076 r pz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
urqqdryefi rykorrystujarych odnawialne

Jednocze6nie o6wiadczam,

v......

tddk

eneryii

2e iestem wla6cicielem/

wsp6lwla6cicielem* polo2onei

....... przy ulicy..

nr ewidenclny dzialki: .................. dla kt6rei wlasno66

po6wiadczona iest na podstawie
ksiggi wieczystej/ aktu notarialnego/ postanowienia sqdu/ innego dokumentu+, q. (nazwa
i nt dokumentu) ............
......... i mam prawo do dysponowania
powyisz4 nieruchomodci4 umoZliwiaj4c zar6wno instalacig iak i eksploatacjq przymjmnej
w okresie tnvalo6ci projektu instalacji wykorzystui4cej odnawialne 2r6dla energii.

x niqotrqebne

sknilii.

!7 zalaczeniu do wniosku skladam:

a.
b.

dokument pot'wierdzajacy prauro wlasno6ci budynku wskazanego we wniosku;

zgode pozostalych wsp6lwlaScicieli na udzial
w za'l4cznik:u r 3;

w

Proiekcie wg wzoru okre6lonego

cerryfikat vrydany przez Un4d Dozoru Technicznego (tylko dla wnioskodawc6w
wskazanych w pkt 5 ppkt i);
zgoda konserwatora zabJtk6w na tdzial

w

Proiekcie

i

przeprowadzenie planowanych

ptac budowlanych (tylko dla budynk6w wskazanych
konserrvatora zabytk6w)

e.

w pkt 2

obfqtlch ochron4

;

uproszczony audyt sporz4dzony zgodnie

z

zasadami okreSlonymi

w zal4czniku m 2 do

Regulaminu.

daa, miejscowo66
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2

WYTTCZNE DLA UPROSZCZONEGO AUDYTU
ENERGETYCZNEGO
Ponr2szy wzorzec okreSla minimalny zakres opracowania i jego elementy obligatoryjne dla
pzedsigwzigi inwestyqjnych w nastqpui4cych technologiach:
1

. Instalacie

2.
3.
4.

fotowoltaiczne (wytwarzanie energii elektryczne j)
Instdacie solatne (wyt'wazanie energii cieplnei)
Instalacie pomp ciepla na porzeby cieplej wody uiytkowej (C.\07.1-f
Instdacje pomp ciepla na porzeby cieplej wody uiykowej (C.W.U) i centalnego
ogtzewania (C.O)

ZAKRES MINII\,IALNY DI-A WSZYSTKICH INWESTYCJI

Strona tytulowa:

1. Dane adresowe i kontaktowe inwestora
2. Adres nieruchomodci dla kt6rei przeprowadzany jest audyt
3. Dane adresowe i kontaktowe wykonawcy audytu
Czj66 diagnostyczna:

1.
2.

Opis przedmiotu opracowania
Opis stanu aktualnego nieruchomo6ci (opis w tym punkcie powinien okre6la6 parametry
wyi6ciowe umoZliwiaj4ce dob6r instalacii OZEw dalszej czg6ci opracowania np.
powierzchniq obiektu, rcdzaj poszycia dachowego,liczbq os6b zamieszkuj4cych,
dotychczasowe zu2ycie energii, moc przyl4czeniowq rodzaj aktualnego fuodla ciepla,
miejsce loka\zacii kotlowni, spos6b podgrzewania C.W.U. itp.)

Czg66 rekomendacyina:

1.

Opis projektowanych rozvri4zai, w tym:
a. Okredlenie sposobu wykorzystania wytworzonei energii,
b. Okre6lenie parametr6u/ minimalnych w zakresie zastosowanych komponent6w
c. Okredlenie mieisca monta2u wtaz z rekomendacjamt dotyczqcymi sposobu
monta2u

d. Okredlenie technologii monitorowania pracyinstalacji
e. Rekomendacje w zakresie ochrony przeciwprzepigciowej, przeciwpo2arowej otaz
sposobu prowadzenia pr6b pomonta2owych/rozruchowych przed odbiorem
instalacji.

f.
2.

Ewentualnie

-

dodatkowe uwag dot. monta2u b4di doboru instalacji OZE

Efekt ekologlczny inwesry'cii
Planowany uzysk energii z

^. Moc instalacji
b.
3.
4.

OZE [okreSlony w kWh/rok]

[okre6lony w k\X/]

Schemat ideowl, instalacji

Uproszczony kosztorys inwestycji (okredlaj4cy planowane koszty obejmuj4ce calkowity
zakres zadania inwestycyjnego w zakresie zakupu material6w oraz rcbocbny)
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5.
6.

2

Informacia o upraurnieniach ptojektanta
OSwiadczenie ptojektanta:

,,O6wiadczam 2e proiekt zostal sporz4dzony na pouzeby zadattta pn.: "Zakup i monta2 wz4dzert

wykozystui4cych odnaudalne ir6d\.a energii w Czerwionce-Leszczynach" i spelnia minimalny
zakres wyrnagai technicznych okre6lony w zaNqcznrkt r 2 do Regulaminu udzielania
dofinansowania

ZAKRES

O

BLI GATO RYJi{Y DI.A.

P

OSZCZEGoLNYCH

TECHNOLOGII
Instalacie fotowoltaiczne

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

MocinstalacfiwkW
ilczbapaneli fotowoltaicznych wraz z podaniem ich mocy iednostkowei
Iiczbainwerter6w wtaz z podaniem ich mocy iednostkowei
Aktualne roczne zltzycie energi wynikajace z faktwf rczhczei ze sprzedawc4energii
Moc umownaprzyNqczenia nieruchomodci do sieci dystrybucyinei
Mieisce monta2u instalacii wr^z z okre6leniem wla6ciwei stawki VAT
Okre6lenie koszt6w inwestycii:
a. Koszty kwalifikowane instalacii

b. Koszty niekwalifikowane instalacii

c. Podatek

VAT

Instalacie solarne

1.

Moc instalacii w k'W
ilczbapaneli solarnych wy^z z podaniem ich mocy jednostkowei
Pojemno66 zbiornika
Ilo56 os6b zamieszkui4cych nieruchomo6i

2.
3.
4.
5. Aktualny spos6b
6.
7.

przygotowania cieplei

wody u2ytkowei \tn z z

wykorzystywanego paliwa
Mieisce monta2u instalacji wr^z z okre6leniem wla6ciwei stawki

podaniem

VAT

Okre6lenie koszt6w inwestycii:
a. Koszty kwalifikowane instdacii
b. Koszty niekwalifikowane instalacii
c. Podatek

VAT

Pompa ciepta

1.

-

powietrzn^

potrzeby cieptei wody uiytkowei (C.W.U)

Moc pompy ciepla

2. Pojemno6d zbiornika
3. Ilo6i os6b zamieszkui4cych

ld :
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4. Aktualny spos6b

przygotowania cieplei

wody u2ytkowei wtaz z

podaniem

wykorzystywanego pdiwa

5. Miejsce monta2u instalacji wrM z okre6leniem wlaSciwei
6. OkreSlenie koszt6w inwestycji:

stawki

VAT

a. Koszty kwalifikowane instalacii
b. Koszty niekwalifikowane instalacii
c. Podatek

Pompa ciepta

VAT

- powierzna -

na potzeby centralnego ogrzewania (C.O.) i cieplejwody

uiytkowei (C.W.U)

1.

Moc pompy ciepla
Pojemno6d zbiornika
Ilo56 os6b zamieszkui4cych nieruchomo6i

2.
3.
4. Aktualny spos6b

przygotov/ania cieplei

wody uiytkowej wt^z z

podaniem

wykorzystywanego paliwa

5. Aktualny spos6b centralnego ogrzewaniawraz z podaniem wykorzystywanego
6. Mieisce monta2u instalacii wr^z z okre6leniem wlaSciwei sta'wki VAT
7. Okre6lenie koszt6w inwestycii:

paliwa

a. Koszty kwalifikowane instalacii
b. Koszry niekwalifikowane instalacii

c. Podatek

ld :
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Zalqcznik nr 3a

ZGODA WSPOLWXASCI CIEI.A

NA UDZIAL W PROJEKCIE
Dane Wso6lwla6ciciela:

Imie i nazwisko:
Adres zamieszkarttal......
Seda i nr dowodu osobistego:

..............;

pflez;
PESEL:
Adrcs e-mail:

...........".;

..'..'....;

rvydany

......;

ff telefonu:

...."";
.."""';

Dane budynku zgloszonego do Proiektu:
Rodzaj budynku: mieszkafury

..'."""";

Adres:
Podstawa prawna dysponowani^i

.....

OSwiadczenia:

a.

z Kodeksu Kamego (afi.297
Jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci kamei wynikaiacej

ci424cej n osobie, kt6ra przedklada podrobiony, przerobiony,
poswiadczaiqcy nieptawdq albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
o$wiadczeni e dotyczqce okoliczno6ci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia
finansowego pfzyzna'ul^rrego na podstawie proiektu prowadzonego pzez Gming

paf.l KK)

i Miasto Czetwionka -l*szczyny.

b.

Zapoznalem sig z Regulaminem udzielania dofinansowania w postaci refundacii
koszt6w poniesionych na zakup lub zakup i budowe lub pzebudowq mikroinstalacfi
odnawialnych 2rodel energii: PomP ciepla do c.w.u., Pomp ciepla do c.o i c.w.u..,
instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy i Miasta
\UYSL
Czerwionka -leszczyny w ramach projektu dofinansowanego ze Srodk6w RPO
2074-20, dziaLana 4.1.3, formula grantowa iryraLam zgode na udzial w tym

Projekcie
wnioskodawry)

...-'....(inie i na4aisko
i budowq instalacii pompy ciepla do c.w.u. i c.o. na nieruchomoSci

wskazaneiw pkt 2 niniejszego oSwiadczenia.
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Na dzieri skladania o5wiadczenia nie posiadam/posiadami jakichkolwiek zaleglych
zoboti4zan Enansowych wobec Gminy i Miasta Czerwionka-I*szczyrty z tlttlt
nale2no6ci cylvilnoprawnych, podatkowych oraz z lytt:}u oplaty za gospodatowanie
odpadami komunalnymi

Wyra2am zgodg na przerw rz^nie, publikacjg, wykorzystywanie swoich danph
osobowych oraz wizerunku w celach zvi4zanych z ptoiektem pn-t ,,Zak p i nlnlai
wq4dryi rykorAsr4j4Ech obtataialne inidla ercqi u Cryruionce-l-et4rynacb" zgodnie z att.
6 ust. 1 lit. a og6lnego rozporzqdzenta o ochronie danych osobowych z dnta 27
lsdetnia 2016 t. @z.Utz. UE L 119 z 04.05.2016).

* niepot4bne :knilii.
'W

zalaczeniu do wniosku skladam:

dokument potwierdzaj4cy prawo wlasno6ci nieruchomo6ci wskazanel we wniosku.

data, mieiscowoS6

ld: gACB875C-9F4O-45BA-8835-0C8BgC1

38457. Proj€kt

podpis

Strona 2

Ii*,if*:* rffioseotta OStqskie. 'mffiE
Zalqcznik nr 4a

ZAPYTANIIE OFERTOWE

DANE GRANTOBIORCY:

DANE WYKONAWCY:

l.

Opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiot zam6wienia polega na rcalizagii nast€Puiacei inwestycii:

Rodzai instalacji

Powietrzna pompa ciepla dc
:.w.u

Zaktp i montai instalacii

..

kw

Zallrup instalacii

... kw

i c.o.

Przedmiot zam6wienia musi spelniai minimalne parametry dla instalacii OZE okre6lone

w zalqczntku nr 1 do niniejszego zapytann ofertowego.
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ll.

Skladanie ofert:

1. Of.tty

nalezy przesla(

w formie papietowei

poczta na adrcs Gmntobiorcy lub

w

formie

elektroniczn.i Gk-y podpisanych dokument6w) na adres

lll.

Spos6b spozqdzenia oferty:

2. Ofete mleiry sporz4dzit na formularzu ofertowyrn, kt6rego wz6t stanowi zaN4cznrk
rc 2 do

zapytzinrra

ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu.

3. Do oferty tralrry

zaN4czyt:

-kosztoryrs lub wykaz oferowanych element6w,

-dokument potwierdzai4cy posiadane uprawnienia instalatora instalacii OZE
odpowiedniej

specj alnoSci.

ZaN1czrttk't:

1. Minimalne

2.

parametry instalacfi OZE;

Formularz oferry.

podpis Grantobiotcy
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Zilqcznik nt 1 do zapytania ofertowego

MINIMALNE PARAMETRY INSTAI-ACJT OZE

t.

INSTAI-A.CJE FOTOWOLTATCZNE

1. Moduly

polikrystaliczne o mocy minimum 280 tITp

2.

Sprawno6i systemu PV minimum 83%.

3.

Moduly musza byi zgodne z normami: PN-EN 61730-2:2007 /Al,,2012, PN-EN 612151

4.

-1 :201

6-10,

PN-EN

System monitorowani

a)

^

gtomadzenie
wytworzonei

5.

627

1

6:201 4-02

pnc!

i

w

instalacji powinien umo2liwia6:

lokalna prezentaci€ danych

o ilo6ci

enetgii

instalacii,

b)

podl4czenie modulu komunika.yit.go do sieci Intetnetowej,

c)

archiwizacjg danych pomiarowych,

lJn4dzenta wchodz4ce

elektrycznei

w sklad instalacji

muszA byt. fabrycznie nowe, nie statsze niit 12

miesigcy.

6.

lJrznrlzerua wchodz4ce w sklad instalacfi musza posiada6 gwarancjg ptoducent6w:

a)

na wady ukryte modul6w fotowoltaicznych min. 10lat,

b)

na uzysk mocy z modul6w fotowoltaicznych w ciagu 10lat minimum 90ol0,

c)

na uzysk mocy z modul6w fotowoltaicznych w ciagu 25lat minimum 800/0,

d)

gwarancia

na pozosale urz4dzenia na co najmniei 5 lat od daty odbioru

koricowego,

e)

7.

posiada6 instrukcjg obslugi

i u2ytkowania w jezyku polskim.

Instalacia musi posiada6 rgkojmiE wykonawcy instalacji na co naimniei

5 lat od

daty

odbioru kodcowego.
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rNSTAr-ACJE SOLARNE (KOLEKTORY SLONECZNE)

1. Minimalna moc wyiSciowa z

kolektora przy naslonecznieniu 1000W/m2

temperatur Tm-Ta=3O"K (wg norrny PN

EN 12975-2:2007)

i

rc2ncy

1650'$7.

2.

Kolektor sloneczny plaski.

3.

Kolektor musi posiadad certyfikat Solar Keymark lub inny r6wnowazny cefiyfrkat wydany
przez akredytowan4 jednostkq w zgodno6ci z tormqPN-EN 12975-l+Al:2010 - wemia
angielska,,sloneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory sloneczne

-

Wymagania og6lne", kt6rego integraln4 cz96ci4 powinno by6 spmwozdarie

Cz95(.1:

z

bzdail

kolektor6w, przeprowadzonych z rrotm4 PN-EN ISO 9806: 2014-02 - wersia angielska
,,Enetgia sloneczna -- Sloneczne kolektory grzewcze

-

Metody badai" wykonane przez

akredltowane laboratorium badawcze oraz sprawozdante zbadailwg powy2szych norm.

4.

Minimalna sprawnodi oPtyczt odniesiona do powierzchni absorberu

5.

lJn4dzenta wchodz4ce

w sklad instalacii

musz4

by(

83,8o/o.

fabrycznie nowe, nie starsze

nlr

12

miesigcy.

6.

Instalacja musi posiadadlicznik ciepla.

7.

IJn4dzerua wchodz4ce w sklad instdacii musza posiadai gurarancie producent6w:

e)

L

a)

kolektory solarne

b)

podgrzewacz wody

c)

pozostaly osprz€t instalacii solamei minimum 5 lat grrarancii,

d)

sterowniki 5 lat gwarancii,

- minimum 10lat,

posiadad instrukcig obslugi

-

10 laq

i u2ytkowania w igzyku polskim.

lnstdacja musi posiadai rgkojmig wykonawcy instalacii na co naimniei 5 lat od daty
odbioru kodcowego.
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III. POMPY POWIETRZNE DO C.O. WRAZ Z C.W.U.

1. Gl6wnym

fu6dNem energii

-

powietrze atmosferyczne,

tj.

powietrze zewnetrzne, w

cyklach niedoboru gzalh'a elektryczna.

2.

Musi byd wyposaZona w grzalkg o mocy dopasowanej do pompy.

3. W celu optymalizacji pracy pompy

ciepla

-

przetidziano prac€ pomp ciepla powietrze-

oC. W przypadku spadku temPeratufy zewngtrznei poni2ei
woda do temperatury min. -7

zaNo2otei temperatury praca pompy ciepla zosanie wspara przez grzalkg lub istniej4ce

inne ekologiczre tr6dlo energii. Mo2liwo6d wsp6lpracy z altematywnymi 2r6d\ami
ciepla.

4.

Pompy ciepla musi posiada6 wsp6lczynnik efektywnoSci COP w A7W35 min. >4,30

5.

Pompa ciepla musi posiadai certyfikat potuderdzajncy warto6i wsp6lczynnika COP

.

zmierzonego zgodnie ziedn1z norm: np. PN-EN 14511 ,,Klim^tyzatoty, ziebiatki cieczy

i pompy ciepla ze sprq2arkami o napg&ie elektrycznyrn, do

grzania

i zigbienia" lub norm

r6wnowainych, wydany pflez wlaSciwq akredytowan4 iednostkg certyfrkuiaca lub
wla6ciuze akredytowane laboratorium badawcze.

6.

Elekroniczna pompa obiegowa i regulator pokoiowy.

7.

EfektywnoSe energetyczna w klasie nie mnieiszei

8.

Wentylator powinien by6 modulowany.

9.

lJnqdzentz wchodz4ce w sklad instdacii musza byt. fabrycznie nowe, nie starsze n12 12

nii ,,4++".

miesigcy.

l0.Instalacja musi posiadai licznik ciepla.

ll.lJnqdzenia wchodz4ce w sklad instalacii muszl posiada6 gwarancjg producent6w min.

5

lat.

l2.Instalacia musi posiada6 rgkoimig wykonawcy instdacii na co naimniei 5 lat od daty
odbioru koricowego.
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IV. POMPY POWIETRZNE DO C.W.U.

1.

Pompy musza by6 wyposa2one

w

grzalkt elektryczne

o

mocy min. 1,5 kW, kt6re

zapewila c.w.u. w wypadku niedoboru.

2.

Wysoko6i wzrylzenradostosowana do uwarunkowa6 technicznychpomieszczenia.

3.

Pompa ciepla musi posiadad efektywno66 energetyczn1w klasie nie mnieiszei

4.

lJflLdzsnis jest rozumiane jako iedno56,

w

il2 A+

uzasadnionych przypadkach mozna

zastosowad zasobnik i pompe iako osobne wzqdzenta.

5.

lJruqdzeta wchodz4ce w sklad instalacfi muszA byt, fabrycznie nowe, nie satsze

ilit

12

miesiqcy.

6.

Instalacia musi posiada6licznik ciepla.

7.

Zbiomik musi posiada6 dodatkowawe2ownic€.

8.

utzndzsnta wcho&4ce w sklad instdacii musz4 posiadad grvatancjq producent6w min' 5
lat.

9.

Instalacia musi posiada6 rgkojmig wykonawcy irrttalacji na co naimniej

5 lat od

daty

odbioru korlcowego.
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Zalqcznik nr 2 do zapytania ofertowego

NazwaWykonawcy

NIP ...
REGON
nr tel./faks
nr tel. kom.
e-mail

Imie i nazwisko osoby do kontakt6w (nr telefonu

/

adtes Poczty elektronicznei):

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczqce zakupu i monta2u instalacji
Oferujg

cenQ:

Netto: .......... zl

VAT:

.

.........%

Bnrtto:

w

kwocie:

....... zl

.......zl(slowniezloty'ch:.

"'"

"')

Zam6wiene Tvsqlizvig w teminie
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Odwiadczam,2e zapoznalem sig
przedmiotu zam6wienia,

z

zapytartrem ofettowym,

w pelni ie akceptujg i

w

szczeg6lnodci

z

opisem

przyjmujq iako obowi1ztiqce w pelnyrn

zaktesie.

2.

W przypadku wyboru niniejszel oferty zobowi4zujq sig do wykonania zam6wienia.

3.

Zobowrazr\g sig wykonad uslup zgodnie z opisem przedmiotu zam6viena, obowi4zui4cymi
przepisami z zachowaniem naleiyei samnnodci.

4.

Jednocze5nie o6wiadczam,

2e

ofera dotyczy przedmiotu zam6wienia spelniaj4cego
przedsawione w Ztl4czniku nr 1 do zapytania ofertowego-

ninreisza

minimalne parametry techniczne

Minimalne parametry techniczne mikroinstalacii odnawialnego ir6dNa energii oraz posiadam
uprawnienia instalatora instalacji OZE odpowiedniei specialnodci.

Za\qcznlo, obowi4zkowe

:

-

kosztorys lub wykaz ofetowanych element6w,

-

dokument pot'wierdzaiacy posiadane upra'urnienia instalatora instalacii OZE odpowiednief
specjdnodci.

Daa, podpis i pieczg6 Wykonawcy
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Zal4cznik Nr 5

N{INIMALNE PARAMETRY TEC HNICZNE MIKROINSTALA

I.

C

JI OZE,

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

l.

Moduty polikrystaliczne o mocy minimum 280 Wp

2.

SprawnoS6 systemu PV minimumS3Yo.

3.

Moduly musze by6 zgodne
6 I 2 I 5- l - I :201 6-10,

z

normami: PN-EN 61730-2:20071A1:2012, PN-EN

PN-EN 627 16:2014-02

4. System monitorowania pracy instalacji powinien umozliwia6:
a)

5.

gromadzenie

i

lokalnq prezentacjg danych

wytworzonej

w

instalacji,

o

iloSci energii elektrycznej

b)

podlqczenie modulu komunikacyjnego do sieci lnternetowej,

c)

archiwizacjg danych pomiarowych,

Un4dzerua wchodzqce w sklad instalacji muszq

byt fabrycznie nowe, nie starsze

ni2

l2 miesigcy.

6. lJrzqdzenia wchodz4ce w sklad instalacji musz? posiada6 gwarancjg producent6w:
a)

na wady ukryte modul6w fotowoltaicznych

b)

na uzysk mocy z modul6w fotowoltaicznych

c)

na uzysk mocy z modul6w fotowoltaicznych w ciqgu 25 lat minimum 80o/o,

d)

gwarancja na pozostale urz4dzenia na co najmniej

min. l0 lat,
w ci4gu l0 lat minimum90Yo,

5 lat od daty odbioru

kofcowego,

e)

7.

posiada6 instrukcjg obsfugi i uZykowania w jgzyku polskim.

Instalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.

II.

ld :

INSTALACJE SOLARNE (KOLEKTORY ST,ONECZNE)

9ACB875C-9F4D-458A-8835-0C8BgC 1 38457 . Projekt
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1.

Minimalna moc wyjSciowa z kolektora przy naslonecznieniu 1000W/m2

i

r6znicy

temperahr Tm-Ta=30oK (wg nonny PN EN 12975-2:2007) 1650 W.

2.

Kole}:tor sloneczny ptaski.

3.

Kolektor musi posiada6 certyfikat Solar Keymark lub inny r6wnowazny certyfikat
wydany przez a|tedytowan4 jednostkg w zgodnoSci z norm4 PN-EN 12975-l+Al:
2010

-

wersja angielska ,,Sloneczne systemy gtzewcze

sloneczne

-

Czgfit

sprawozdanie

l:

i

ich elementy

- Kolektory

Wymagania og6lne", kt6rego integraln4 cz93ci4 powinno by6

z badan kolektor6w, przeprowadzonych z nolm4 PN-EN ISO 9806:

- wersja angielska ,,Energia sloneczna -- Slonecme kolektory grzewcze -Metody badafr" wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze oraz
2014-02

sprawozdanie z badari wg powyzszych norm.

4.

Minimalna sprawnoS6 optyczna odniesiona do powierzchni absorbera83,8%o.

5.

lJnqdzenia wchodzqce w sklad instalacji musz4 byt fabrycznie nowe, nie starsze niZ

l2 miesigcy.

6.

Instalacja musi posiada6 licznik ciepla.

7.

l)rzqdzenia wchodzqce w sklad instalacji musz4 posiadad gwarancjg producent6w:

a) kolektory solarne - minimum l0 lat,
b) podgrzewacz wody - l0 lat,
c) pozostaly osprzgt instalacji solarnej minimum 5 lat gwarancji,
d) sterowniki 5 lat gwarancji,
e) posiada6 instrukcjg obstugi i uzytkowania w jgzyku polskim.

8. Instalacja

musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.

III.
1.

POMPY POWIETRZNE DO C.O. WRAZZC.W.U.

Gt6wnym 2r6dlem energii

-

powietrze atmosferyczne, tj. powietrze zewnqtzne, w

cyklach niedoboru grzalka elektryczna.

2,

Musi by6 wyposa2ona w grzalkg o mocy dopasowanej do pompy.

3. W celu optymalizacji

pracy pompy ciepla

powietrze-woda do temperatury min.

ld: 9ACB875C-9F4D.458A-8835-0C8B9C 138457 . Projekt

-

przewidziano praca pomp ciepla

-7 "C. W

przypadku spadku temperatury

Strona 2

zewngtrznej poni2ej zaloilonej temperatury praca pompy ciepla zostanie wsparta przez

grzalkE lub ishiej4ce inne ekologiczne ir6dlo

energii. Mozliwo66 wsp6lpracy

z

altematywnymi zr6dlami ciepla.

4. Pompy ciepla musi posiada6 wsp6lczynnik
5.

efektywnoSci COP w A7W35 min. u4,30

.

Pompa ciepla musi posiada6 certyfikat potwierdzajqcy warto66 wsp6lczynnika COP
zmierzonego zgodnie

z

jedn4 z norrn: np. PN-EN

l45ll

,,Klimatyzatory, zigbiarki

cieczy i pompy ciepla ze sprElarkami o napgdzie elektrycznym, do grzania i zigbienia"

lub nonn

r6wnowa2nych, wydany przez wla6ciwq akredytowanq jednostkg

certyfikujqcq lub wlaSciwe akredytowane laboratorium badawcze.

6.

Elekroniczna pompa obiegowa i regulator pokojowy.

7.

Efektywno66 energetycztaw klasie nie mniejszej niZ,,A+1".

8.

Wentylator powinien by6 modulowany.

9. Urzqdzenia

wchodzqce

w sklad instalacji musz4 by6 fabrycznie nowe, nie starsze

niZ

l2 miesigcy.
l0.lnstalacja musi posiada6 licznik ciepla.
1-l.lJrz4dzenia wchodzQce

w

sklad instalacji muszq posiada6 gwarancjg producent6w

min.5 lat.
12.lnstalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty
odbioru koricowego.

ry.
1.

POMPY POWIETRZNE DO C.W.U.

Pompy muszq by6 wyposuhone

w grzalki elektrycme o mocy min. 1,5 kW, kt6re

zapewni4 c.w.u. w wypadku niedoboru.

2.

WysokoS6 urz4dzenia dostosowana do uwarunkowari technicznych pomieszczenia.

3.

Pompa ciepla musi posiada6 efektywno66 energetycznQ w klasie nie mniejszej ni2

4.

lJrzqdzenie

A+

jest rozumiane jako jednoS6, w uzasadnionych przypadkach mozna

zastosowad zasobnik i pompg jako osobne wz1dzenia.

5.

lJrzqdzenia wchodzqce

w sklad instalacji musz4 by6 fabrycznie nowe, nie

starsze niz

l2 miesigcy.
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6.

Instalacja musi posiadai licznik ciepla.

7.

Zbiomik musi posiadai dodatkow4 wg2ownica.

8.

Urz4dzenia wchodzece

w

sklad instalacji musz4 posiadai gwarancjg producent6w

min. 5 lat.

9.

Instalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.
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Zalqcznik nr 6

pnoror6L

oDBIoRU TNSTALACJT oDNAwTALNEGO znonr,.l ENERGII

snorzadzonv w dniu

Lokalizacja inwestycj

i:

Grantobiorca:

Sklad Komisji, dokonujqcej odbioru
wykonanych rob6t:

l/ po stronie Grantobiorcy

2/ po stronie Wykonawcy

3/ po sfronie Grantodawcy

Komisja dokonuj4ca odbioru stwierdza:
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Zakres wykonanych rob6t objgtych niniejszym protokolem jest zgodny z

2. Na oodstawie ninieiszeeo protokofu odebrano

Numer pozycji

rob6t

WartoSi
Nazwa odbieranych Ilo56 - zakres/ wykonanych
element6w rob6t jednostka miary rob6t (w zl)

Jako6i wykonanych rob6t

Uwagi

x

x

NETTO

3. Warto66 element6w rob6t odbieranych

niniejszym protokolem wynosi (zt):
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F(OZLICZE NIE KO SZTOW ZADANIA
KOSZTY KWALIFIKOWALNE W KWOTACH NETTO

Nr

Warto5i (w zl) netto

Element rozliczeniowy

tqczna wartoSi koszt6w kwalifikowalnych:

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

lloii

Element rozliczeniowy

Warto6i netto

VAT

Warto5i brutto

_rI

I
I

l

-l

tqczna warto6i koszt6w niekwalifikowalnych

Calkowity koszt zadania
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oSwr^loczENIE o osrAcNr4cru
EFEKTU RZECZOWEGO I EKOLOGICZNEGO ZADANIA

OSwiadczam, 2e efekt rzeczory i ekologiczny zadanra okreSlony w

...

.

zostal osi4gnigty w

nastgpuj 4cym zakresie:

1.

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.);

2.

Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (s^.);

3.

Liczba wybudowanych jednostek wywarzania energii cieplnej z OZE (szt.);

4.

Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (szt.);

5.

Dodatkowa zdolnoSi wytwarzania energii elektrycmej ze 2r6del odnawialnych (MW);

6.

Dodatkowa zdolnoS6 wytwarzania energii cieplnej ze irildel odnawialnych (M\ r);

Podpis Grantobiorcy

Podpis Wykonawcy
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Zallcznik nr 7

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU

1.

Dane Grantobiorcy:

Imig i nazwisko:

PESEL:

Numer umowy o powierzenie granfu:

Datazawucia umowy o powierzenie grantu:

Numer rachunku bankowego:

2.

Lokalizacja wykonanego zadania - adres:

Czy w nieruchomoSci prowadzona jest dzialalnoSd

gospodarcza:

TAKNIE*

3. Informacia o nieruchomoSci orzed zmiana
a.

dla pomp ciepla do c.o. i c.w.u.:
Powierzchnia ogrzewana lokalu (m2):
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i roczna ilo56 opalu uzywana przed zmianq:

Roczna ilo66 zu4nvanej cieplej wody:

Spos6b podgrzewania wody iroczna ilo56 opalu uzylvana przedzmianq:

b.

dla pomp ciepla do c.w.u.:

Roczna

ilo6i

aniryvrarcj

Spos6b podgrzewania wody

c.

wody:

roczna iloS6 opalu uzywana przed zmianq:

dla instalacji fotowoltaicznej:
Roczna ilo 56 energ i i

d.

i

cieplej

e I ektryczn

ej zulyw anej przed nrianq:

dla instalacji solamej:
Roczna ilo56 zuzywanej cieplej wody:

Spos6b podgrzewania wody i roczna iloS6 opatu uzylvana przed zmian4:

4.

Charal,rtervstvka wvkonaneso zadania

Rodzaj zainstalowanego OZE:

Moc zainstalowanego OZE:

5. Kosa,v kwalif*owalne

poniesione na wykonanie zadania
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WartoS6lqczna:
netto:
Szczeg6lowe zestawienie kwalifikowalnych koszt6w inwestycj

Rodzaj instalacji

Koszty montaiu

Koszty
material6w

Lqczne koszty

i:

Maksymalny limit
ustalony przez
Grantodawce

Pompa ciepla do
c.w.u. i c.o.
Pompa ciepla do
c-w-u-

Instalacja
fotowoltaiczna
Instalacja solarna

Termin realizaci

i

zadania

Data rozpoczgcia realizacji zadania: . .. . . .
Data zakori czenia realizacj
7.

i

zadania:

OSwiadczenia

a.

Oswiadczam, 2e posiadam prawo do dysponowania nieruchomo6ci4 na cele

realizacji projektu oraz

b.

Oswiadczam,

ze

w

okresie trwalo3ci wynikaj4ce

z

tytufu

podlegam/nie podlegam* wykluczeniu z mozliwoSci otzymania

dofinansowania ze 6rodk6w

Unii Europejskiej na podstawie art. 207 ustawy

o finansach publicznych.
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Potski

OSwiadczam, ze wydatki na inwestycjg zostaty przeze mnie poniesione

oszczgdny

tj. niezawy2ony w

stosunku do Srednich cen

i

w spos6b

stawek rynkowych

i spelniaj4cy wymogi uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naklad6w.

d.

ze

O6wiadczam,

inwestycja

zostala

zewngtznych, w zwi4zku z cTyIJl,

W

sfinansowana

tym

udzialu

bez

zakresie nie

Srodk6w

wyst4pi podw6jne

dofinansowanie.

e.

Oswiadczam,

ze w

budynku mieszkalnym,

na rzecz kt6rego

bqdzie

wykorzystywana energia produkowana pnzez instalacjg OZE pomieszczenia
wykorzystuj g/nie wykorzystuj g* do prowadzenia dzialalnoSci gospo darczej.

OSwiadczam,

w

Le

grant stanowilnie stanowi* pomoc publiczn4 de minimis*

rozumieniu ustawy

o

postgpowaniu w sprawach dotycz4cych pomocy

publicznej.

g. Oswiadczam,

2e zobowiqzujg sig do zachowania trwaloSci przedsigwzigcia, to jest

ufzymania instalacji

w

niezmienionym stanie technicznym, przez okres

obejmuj4cy 5 lat od dnia zakofrczenia realizacji Projektu przez Gming tj. od dnia

wptywu ostatniej transzy dofinansowania na tzecz Grantodawcy.

* niepotrzebne

skreilii.
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Wykaz dokument6w dolaczonych do wniosku:

dow6d ksiggowy

- faktury/rachunki

potwierdzajqce zakup lub zakup i monta:Z fabrycznie

nowych urz4&ei skladaj4cych sig na kompletn4 instalacjg OZE;

2) dow6d zaplaty (potwierdzenie przelewu, wyci4g bankowy) potwierdzajqcy

poniesienie

wydatku;

3) protok6l odbioru wskazuj4cy jakie elementy rozliczeniowe zostaty wykonane

oraz

potwierdzajqcy efekt ekologiczny (wz6r protokolu stanowi zal4cznik nr 6 do Regulaminu);

4)

zgloszenie podl4czenia

do sieci elektroenergetycznej (w

przlryadku instalacji

fotowoltaiczrej);

5)

za6wiadczenie wydane pr:zez Powiatowy Inspektorat

Na&oru

Budowlanego,

potwierdzaj4ce dokonanie odbioru budynku do uZytkowania (w przypadku dofinansowania

do pompy ciepla c.o.-c.w.u., kt6ra stanowila jedyne ir6dlo ciepta w budynku, kt6ry przed
przystqpieniem do realizacji Inwestycji nie byl oddany do u2ytkowania);
6) karta gwarancyj na;

7) ceftyfikaty/ zaSwiadczenia zainstalowanych urzQdzeh;
8) ubezpieczenie;

podpis Grantobiorcy

data, miejscowoS6
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Zalqcznik nr 8
Sprawozdanie roczne o osiqgnigtym efekcie ekologicznym
w ramach pmjektu pn. Zakup i montaZ urzq&ei wykorzystuj4cych odnawialne lr6dla energii
w Czerwionce-Leszczynach
DANE CRANTOBIORCY
Numer umowy

Data zawarcia umowy

Imig i Nazwisko
PESEL

Okes

za

kt6ry przygotowano

sprawozdanie

LOKALIZACJA WYKONANEJ INWESTYCJI
Ulica
Numer

Numer domu

lokalu

Kod
Docaowy

Miasto
Czy w nieruchomo5ci prowadzona jest dzialalno6d gospodarcza (TAKNIE)

OSIAGNTETY EFEKT EKOLOGICZNY
LP

TW instalacji

produkcja energii w okresie

Jednodk

spmwozdawczym

a

2

3

4

Jedno$ka

kWlr

Instalacja fotowoltaiczna

I

Moc
zainsulowana

Instalacja solama (Kolektory

MJ

sloneczne)
Pompa ciepla powietrzna do

kwI

Pompa ciepla powietraa do c.o.
wraz z c.w,u.

Uwagi
Zaobserwowane problemy w

dzialaniu instalacji
Prowadzone prace

serwisowe/naprawcze

w czasie okresu spraw ozAawczego

Zalqczniki
I

np. protokoty z przeprowadzonych napraw/pzegl4d6w

2
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